Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2017

o podrobnostacc orranizácie miestneco referenda v obci oostolná-Záriečie.
Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len „obec“) v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11a ods. 9 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
pre územie obce Kostolná-Záriečie toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2017
o podrobnostach organizácie miestneho reeerenda v obci Kostolná-Záriečie (ďalej len
"VZN 49/2017").
Článok 1
Základné ustanovenia.
1.1 Toto VZN č. 49/2017 v zmysle platných právnych predpisov ustanovuje bližšie pravidlá spôsobu
prípravy a postupu pri organizovaní miestneho referenda v obci.
Článok 2
Zoznam voličov.
2.1 Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo volebnom okrsku (ďalej len „zoznam voličov“)
vyhotoví obec.
2.2 Zoznam voličov podľa čl. 2.1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch komisii pre miestne
referendum (ďalej len "komisia") najneskôr jednu hodinu pred začatm hlasovania.
2.3 Do zoznamu voličov komisia dopíše v deň volieb voliča, ktorý platným preukazom totožnost
preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
Článok 3
Okrsok pre miestne referendum.
3.1 Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvára v obci jeden okrsok pre
miestne referendum.
3.2 Miesto na hlasovanie v miestnom referende určí obec, v zmysle platnej právnej úpravy,
najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda.
Článok 4
oomisia a zapisovateľ komisie.
4.1 Členom komisie môže byť volič.
4.2 Členov komisie určuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
4.3 Počet členov komisie je 5 a jeden náhradník, ak ide o miestne referendum z dôvodu petcie
občanov, členom komisie je jeden zástupca petčného výboru.
4.4 Členovia komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia : „Sľubujem na svoju
česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a
a všeobecne záväzným nariadením o podrobnostach organizácie miestneho referenda v obci
Kostolná-Záriečie“.

Sľub skladá člen komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen komisie
svojim podpisom.
4.5 Obecné zastupiteľstvo určí uznesením poslanca alebo poslancov, ktorým predseda komisie
doručí po ukončení činnost komisie zápisnicu, a ktorí sú zodpovední za vyhlásenie výsledkov
miestneho referenda, v zmysle platných právnych predpisov.
4.6 Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť
uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnost hlasov sa návrh
považuje za zamietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje komisia zápisnicu.
4.7 Komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k
dohode určia sa žrebom. Žrebovanie riadi najstaší člen komisie.
4.8 Komisia
a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov
a dbá na poriadok v mieste hlasovania,
b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní,
c) odovzdá dokumenty o hlasovaní do úschovy obci.
4.9 Zapisovateľa komisie určuje zo zamestnancov obce obecné zastupiteľstvo uznesením.
Článok 5
Hlasovacie lístky.
5.1 Predseda komisie zabezpečí prostredníctvom obce potrebný počet hlasovacích lístkov.
5.2 Na hlasovacom lístku sa uvedie otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na
rozhodnute. Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky obce.
5.3 Obec zabezpečí nejneskôr jednu hodinu pred konaním miestneho referenda dodanie
hlasovacích lístkov komisii. Volič dostane hlasovací lístok v mieste hlasovania v deň konania
miestneho referenda.
Článok 6
Deň konania miestneco referenda.
6.1 Miestne referendum sa koná v deň, ktorý určilo obecné zastupiteľstvo uznesením v zmysle
platných právnych predpisov, od 7.00 do 20.00 hodiny. Deň konania je vždy deň pracovného
pokoja.
Článok 7
Prípravy miesta konania miestneco referenda.
7.1 Predseda komisie skontroluje pred začatm hlasovania za prítomnost komisie volebnú
schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečat ich. Skontroluje tež vybavenie miesta na
hlasovanie, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych
nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).
7.2 Za poriadok v mieste hlasovania a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedá predseda komisie.
Jeho pokyny na zachovanie poriadku v mieste hlasovania a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné
pre všetkých prítomných.
7.3 V mieste hlasovania sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak,
aby bola zaručená tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s
voličom, a to ani člen komisie, okrem prípadu podľa čl. 8.5.

Článok 8
Hlasovanie.
8.1 Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia komisie nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do miesta
hlasovania.
8.2 Volič po príchode do miesta hlasovania preukáže svoju totožnosť platným občianskym
preukazom a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovací lístok. Ak volič
nemá preukaz totožnost a poznajú ho dvaja členovia komisie, hlasovanie sa mu umožní. Ak nie je
splnená táto podmienka, hlasovanie sa voličovi neumožní.
Na požiadanie voliča mu komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný.
8.3 Po prevzat obálky a hlasovacieho lístka volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. V tomto priestore vykoná volič úpravu hlasovacieho lístka zakrúžkovaním čísla
jednej odpovede na položenú otázku a hlasovací lístok vloží do obálky a obálku zalepí. Volič hlasuje
vložením obálky do volebnej schránky.
Voličovi, ktorý sa pred vložením hlasovacieho lístka do volebnej schránky neodobral do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, komisia hlasovanie neumožní.
8.4 Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov komisiu o to, aby mohol
hlasovať mimo miesta pre hlasovanie. V takom prípade komisia vyšle k voličovi dvoch svojich
členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkami. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania. Žiadosť o hlasovanie mimo miesta pre hlasovanie je potrebné doručiť
komisii cestou obecného úradu písomne alebo telefonicky najneskôr jeden deň pred dňom konania
miestneho referenda.
8.5 Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok podľa čl. 8.3 pre telesnú vadu alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
Článok 9
Prerušenie a ukončenie clasovania.
9.1 Ak nastanú okolnost, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť,
môže komisia odročiť začate hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový
čas hlasovania podľa čl. 6.1 sa však nesmie skrátť. Komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov
spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečat komisia volebné
spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začat hlasovania predseda
za prítomnost členov komisie overí neporušenosť pečat a poznamená to v zápisnici o hlasovaní.
9.2 Po uplynut hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len t, ktorí sú v mieste
hlasovania alebo pred ním. Potom sa miesto hlasovania uzavrie a predseda komisie vyhlási
hlasovanie za ukončené.
Článok 10
Sčítanie a posudzovanie clasov.
10.1 V mieste hlasovania pri sčítaní hlasov môžu byť prítomní iba členovia komisie a zapisovateľ.
10.2 Po ukončení hlasovania dá predseda komisie zapečatť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a
potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj
prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
10.3 Komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a porovná
počet obálok so záznamami v zozname voličov. Neoznačené obálky podľa čl. 7.1 komisia vylúči.

10.4 Každý člen komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda komisie kontroluje
správnosť sčítania hlasov.
10.5 Neplatný je hlasovací lístok
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b) ktorý nie je označený podľa čl. 8.3,
c) ktorý nie je vložený do zalepenej obálky,
d) ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov.
10.6 Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť, ak je čitateľný.
10.7. V sporných prípadoch rozhoduje o platnost hlasovacieho lístka komisia s konečnou
platnosťou uznesením.
Článok 11
Zápisnica komisie o clasovaní.
11.1 Komisia vyhotoví v jednom vyhotovení zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíšu predseda a
ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnuta podpisu sa poznamenajú.
11.2 V zápisnici komisie o hlasovaní sa uvedie
a) začiatok a ukončenie hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky a obálky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov a obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných s kladným hlasovaním a záporným hlasovaním,
f) prehľad uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.
Článok 12
Ukončenie činnost komisie.
12.1 Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda komisie výsledok
hlasovania a zápisnicu odovzdá určenému poslancovi alebo poslancom v podľa čl. 4.5.
12.2 Komisia zapečat hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými
volebnými spismi obci do úschovy.
Článok 13
Úcrada výdavkov na miestne referendum.
13.1 Výdavky spojené s konaním miestneho referenda sú výdavkami obce a uhrádzajú sa z
rozpočtu obce.
13.2 Členovia komisie a zapisovateľ majú nárok na odmenu za výkon funkcie, vo výške odmeny pre
členov okrskovej volebnej komisie platnej v čase posledných predchádzajúcich volieb do orgánov
samosprávy obcí.
Článok 14
Výsledky miestneco referenda.
14.1 Kladný výsledok miestneho referenda je nevyhnutnou podmienkou pre vyvolanie právnych
účinkov :
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce sa môže uskutočniť len so súhlasom voličov
(obyvateľov) vyjadreným v kladnom výsledku miestneho referenda,
b) súclas so zmenou názvu obce sa môže uskutočniť len so súhlasom voličov (obyvateľov)
vyjadreným v kladnom výsledku miestneho referenda,
c) mandát starostu zaniká vyhlásením výsledkov miestneho referenda o odvolaní starostu obce,
ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu.

14.2 Miestne referendum vyhlásené ak ide o
a) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 o oprávnenýcc voličov,
b) pred rozcodnutím o ďalšícc dôležitýcc veciacc samosprávy obce,
na základe platnej právnej úpravy, má charakter konzultatvneho referenda, v rámci ktorého
poslanci obecného zastupiteľstva nie sú právne viazaní prejavenou vôľou voličov v miestnom
referende a presaditeľnosť výsledkov miestneho referenda nie je právne vynútteľná.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
15.1 Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej - Záriečí schválilo toto VZN č. 49/2017 na svojom
zasadnut dňa 26.10.2017.
15.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2017 nadobúda účinnosť dňa 11.11.2017.
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ing. Miroslav Jančár
starosta obce

